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1. Documente referință 

Următoarele documente au constituit suport pentru întocmirea acestui raport: 

• Caiet de Sarcini pentru „Extindere sistem informatic integrat” pentru proiectul 

”Planificare strategică și simplificarea procedurilor administrative în Municipiul 

Râmnicu Sărat”, Cod SIPOCA/SMIS: 781/135535 

• Fisa de Date pentru „Extindere sistem informatic integrat” pentru proiectul ”Planificare 

strategică și simplificarea procedurilor administrative în Municipiul Râmnicu Sărat”, 

Cod SIPOCA/SMIS: 781/135535 

• [CN1027255/00058] Declaratii Propunere Tehnica: 

• [CN1027255/00053] Anexa 1 Matrice de conformitate-semnat.xlsx.p7m 

• [CN1027255/00052] Anexa 2 - Documente Suport Experti-semnat.pdf.p7m 

• [CN1027255/00069] Anexa3AlteDocumenterelevante.rar 

• [CN1027255/00028] Sesiune demo-Aplicatie software pentru siguranta si ordine 

publica-semnat.zip.p7m 

• [CN1027255/00027] Sesiune demo-Aplicatie software pentru asistenta sociala -

semnat.mp4.p7m 

• [CN1027255/00030] Sesiune demo-Aplicatie software Portal ePrimarie-

semnat.mp4.p7m 

• [CN1027255/00061] 0 Propunere Tehnica-f-semnat.pdf.p7m 

• [CN1027255/00029] Sesiune demo-Aplicatie software pentru Urbanism-

semnat.mp4.p7m  

• [CN1027255/00058] Declaratii Propunere Tehnica: 

• Formularul nr.8 - Declaratie parti din contract cu caracter confidetial, din data de 

18.01.2021, semnata de reprezentant legal Moldoveanu Bogdan-Mihaita; 

• Formularul nr.9 - Declaratie respectare conditii mediu si securitatea muncii, din data de 

18.01.2021, semnata de reprezentant legal Moldoveanu Bogdan-Mihaita; 

• Formularul nr.10 - Declaratie acceptare conditii contractuale si clarificari, din data de 

18.01.2021, semnata de reprezentant legal Moldoveanu Bogdan-Mihaita. 

•     [CN1027255/00053] Anexa 1 Matrice de conformitate 

•  [CN1027255/00052] Anexa 2 - Documente Suport Experti: 

• MOLDOVEANU BOGDAN-MIHAITA: CV; Declaratie de disponibilitate din data de 

01.02.2021; Diploma de licenta nr. 3348/20.08.1996, emisa de Universitatea 
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Politehnica Bucuresti; Certificat de absolvire nr. 1380/25.11.2010, emis de M.E.C.T. si 

Supliment descriptiv al certificatului; Recomandare nr. 127876/28.11.2019, emisa de 

Autoritatea Navala Romana; Recomandare nr. 091219/TKR/BUS/ICM/132122, emisa 

de ICT&KA Romania; Recomandare nr. 1235/31.01.2020, emisa de S.C. Total 

Marketing S.R.L.; Recomandare din data de 31.01.2020, emisa de S.C. YUKA MOBILI 

S.R.L.; Recomandare din data de 29.04.2020, emisa de S.C. E.N.B. S.R.L.; Scrisoare 

de recomandare din data de 04.12.2018, emisa de SC CRUCIAL SYSTEMS & 

SERVICES S.R.L; Document constatator nr.53260/10.06.2016, emis de Autoritatea 

Navala Romana; Recomandare din data de 15 oct 2019, emisa de Blupixel Systems 

S.R.L.; Recomandare emisa de River Software INC; Scrisoare de recomandare din data 

de 11 febr 2020, emisa de S.C. EUROXER S.R.L.;  

• CIPRIAN BUGEAC: CV; Declaratie de disponibilitate din data de 01.02.2021; 

Diploma de inginer, nr. 82/26 ian 2004, emisa de M.E.C.; Certificat nr. FCNSA-2015-

24411, emis de Fortinet; Certificat nr. FCNSP-2015-24412, emis de Fortinet; Certificate 

of Achievement ID3065; Certificate of Achievement ID821; Recomandare nr. 

127876/28.11.2019 emisa de Autoritatea Navala Romana; Recomandare nr. 

091219/TKR/BUS/ICM/132122, emisa de ICT&KA Romania; Recomandare nr. 

1235/31.01.2020, emisa de S.C. Total Marketing S.R.L.; Recomandare din data de 

31.01.2020, emisa de S.C. YUKA MOBILI S.R.L.; Scrisoare de recomandare din data 

de 04.12.2018, emisa de SC CRUCIAL SYSTEMS & SERVICES S.R.L; Recomandare 

din data de 15 oct 2019, emisa de Blupixel Systems S.R.L.; Recomandare emisa de 

River Software INC; Scrisoare de recomandare din data de 11 febr 2020, emisa de S.C. 

EUROXER S.R.L.; 

• NICOLAU CODRIN DAN: CV; Declaratie de disponibilitate din data de 01.02.2021; 

Diploma nr. 3786/28.08.1989, emisa de I.P.B.; Diploma de master nr. 262/1.07.2008, 

emisa de M.E.C.; Certificat nr.3476, emis de International Institute of Business 

Analysis; Certificat nr.1762036, emis de PMI;  Certificat nr.12-CPRE-9358-DE, emis 

de IREB; Certificat nr.256215856, emis de P.F.; Certificat nr.5118781.20303239, emis 

de Axelos; Scrisoare de recomandare din data de 10 iunie 2010, emisa de R.G.C.; 

Scrisoare de recomandare din data de 16.01.2015 emisa de Solutions B.T.M.C.; 

Recomandare din data de 10 iulie 2012, emisa de Mobius Solutions S.R.L.; 

Recomandare nr. 1200814/18.08.2014, emisa de ACTA CONSULTING&AUDIT; 

Recomandare nr. 394/24.07.2008, emisa de TeamNet; Recomandare emisa de 
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M.M.D.R.; Recomandare emisa de Primaria Municipiului Slobozia; Recomandare din 

data de 30.06.2008, emisa de Administratia Nationala ,,Apele Romane”; Certificat nr. 

GR766000352CN, emis de IASSC; Recomandare ID 62478, emisa de PEOPLECERT; 

Certificat de absolvire nr.15/21.12.2010, emis de M.E.C.T. si Supliment descriptiv; 

Certificat nr. 256215856/1 aprilie 2013, emis de Professional Fundamental; 

• DANIEL MATEA: CV; Declaratie de disponibilitate din data de 01.02.2021; Diploma 

de licenta nr. 372/18.07.2001; Diploma de master nr. 218/30.05.2008; Declaratie pe 

propria raspundere nr.128/23.12.2019; Certificat ORDA nr. 10728/21.12.2020 si 

anexele I si II; Certificat Brainbench, 25 iunie 2019; Recomandare nr. 

43033/27.11.2019, emisa de Primaria orasului Chitila; Recomandare din 03.10.2018, 

emisa de Accender Group S.R.L.; Recomandare din 22.11.2017 emisa de 

VISIONWARE; 

• NĂSTASĂ FLORIN: CV; Declaratie de disponibilitate din data de 26.01.2021; 

Diploma de master nr. 679/22.12.2009, emisa de M.E.C.T.; Diploma de inginer nr. 

1329/30.06.2003, emisa de M.E.C.; Certificat emis de Integrisoft; Recomandare nr. 

1173/22.01.2021, emisa de Primar Comuna Jilava; Recomandare emisa de Municipiul 

Campina; Recomandare nr. 874/28.01.2021, emisa de Primaria orasului Negru Voda; 

Recomandare nr. 569/28.01.2021, emisa de Primar Comuna Baltati; Recomandare nr. 

318/28.01.2021, emisa de Primaria Comuna Epureni; Recomandare nr. 

1214/28.01.2021, emisa de Primaria Orasului Targu Neamt; Recomandare nr. 

1238/28.01.2021, emisa de Primaria Comuna Ulmi;  

• MÂRZAC ANDRA: CV; Declaratie de disponibilitate din data de 26.01.2021; Diploma 

de licenta nr. 3206/21.06.2018, emisa de M.E.N.; Diploma de bacalaureat nr. 

3869/14.04.2015; Adeverinta nr. R1622/20.07.2017, emisa de Universitatea Romano-

Americana; Adeverinta nr. 517/08.05.2018, emisa de Universitatea Romano-

Americana; Certificat Integrisoft; Recomandare emisa de Municipiul Campina; 

Recomandare nr. 1353/27.01.2021, emisa de DAS Municipiul Roman;  Recomandare 

nr. 1476/25.01.2021, emisa de DAS Municipiul Sebes; 

• NICOLESCU RADU ALEXANDRU: CV;  Declaratie de disponibilitate din data de 

26.01.2021; Diploma de licenta nr. 866/29.03.2012, emisa de M.E.C.T.S.; Certificat 

Integrisoft; Recomandare emisa de Municipiul Campina;  

• NECHIFOR IONUT VLADIMIR: CV; Declaratie de disponibilitate din data de 

01.02.2021; Diploma de licenta nr. 712/08.02.2016, emisa de M.E.N.; Certificat emis 
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de Nextgen Software SRL; Certificat ORDA nr. 10409/27.07.2020 si anexele I si II; 

Recomandare din data de 02.06.2020, emisa de Nextgen; 

• CAPOTĂ CONSTANTIN-MARIAN: CV; Declaratie de disponibilitate din data de 

01.02.2021; Diploma de licenta nr. 104/18.08.2009; Certificat Microsoft nr. F598-9922;  

Certificat Microsoft nr.  E515-0027; Certificat Microsoft nr. E491-0373; Certificat 

Microsoft nr. D927-6167; Certificat Microsoft nr. E922-7489; Certificat Microsoft nr. 

D619-3977; Recomandare nr. 127876/28.11.2019 emisa de Autoritatea Navala 

Romana; Licenses and Certifications;  

• [CN1027255/00069] Anexa 3 Alte Documenterelevante.rar: 

• Anexa  L3.1. model Raport de analiza; 

• Anexa  L4.1. Model Raport de Proiectare; 

• Anexa  L5.1. Model Documentatie de configurare; 

• Anexa  Model  Raport de Asistenta; 

• Anexa  Model Documentatie de instalare si configurare echipamente; 

• Anexa  Model Raport de instalare aplicatii; 

• Anexa  Plan de instruire curicula Primaria Ramnicu Sarat; 

• Anexa  POC-08 Service&Suport; 

• Anexa  Procedura POC-10 Implementare si Dezvoltare Software; 

• Anexa formular inmanare diplome; 

• Anexa Manualul Calitatii si Procedura de Service si Suport  Crucial-Systems; 

• Anexa Model plan de testare; 

• Anexa -Plan de trecere in productie; 

• Autorizatie  ISS; 

• Certificat ORDA. 

• [CN1027255/00061]  Propunere Tehnica 

• [CN1027255/00028] Sesiune demo-Aplicatie software pentru siguranta si ordine 

publica-semnat.zip.p7m 

• CN1027255/00027] Sesiune demo-Aplicatie software pentru asistenta sociala -

semnat.mp4.p7m 

• [CN1027255/00030] Sesiune demo-Aplicatie software Portal ePrimarie-

semnat.mp4.p7m 
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•     [CN1027255/00029] Sesiune demo-Aplicatie software pentru Urbanism-

semnat.mp4.p7m. 

2. Scopul documentului 

In cadrul procedurii de licitatie organizate de Autoritatea Contractanta au fost depuse 2 oferte 

de catre: 

o CRUCIAL SYSTEMS & SERVICES S.R.L. - RO 10413772 având subcontractor 

TRIUMPF SYSTEMS S.R.L. - CIF: 27733577 

o MUNCONS – RO 14581515 

În urma verificării informațiilor din DUAE și din documentele ce îl însoțesc și a 

răspunsurilor la solicitările de clarificări cu privire la informațiile prezentate, au fost: 

i. declarate admise ofertele prezentate de următorii ofertanți: 

1. CRUCIAL SYSTEMS & SERVICES S.R.L. - RO 10413772 având subcontractor 

TRIUMPF SYSTEMS S.R.L. - CIF: 27733577 

ii. respinse oferta prezentata de următorul ofertant: 

 

Nr. 

crt. 

Ofertant Motivele de respingere 

1.  MUNCONS – RO 

14581515 

Potrivit Fisei de date a achizitiei punctul 

III.1.6.a) Garantie de participare: 

Ofertantul trebuia sa constituie garantia 

de participare in cuantum de 21918 lei. 

  Intrucat la data de 01.02.2021, ora 

15.00, dupa deschiderea ofertelor comisia 

de evaluare nu a identificat dovada 

constituirii garanției de participare, s-a 

procedat la respingerea ofertei in 

conformitate cu prevederile art. 64 alin. (3) 

din Hotararea nr. 395 din 2 iunie 2016. 

 

3. Analiza Ofertelor tehnice 

Analiza tehnica a ofertei depuse de catre Ofertantul CRUCIAL SYSTEMS & SERVICES 

S.R.L. - RO 10413772 având subcontractor TRIUMPF SYSTEMS S.R.L. - CIF: 27733577 este 

detaliata in Anexa 1 - Matrice de evaluare Crucial_Rm.Sarat.xls 
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In vederea îndeplinirii fără echivoc a cerințelor din Caietul de Sarcini, analizând Oferta Tehnica 

si documentele care o însoțesc,  expertul cooptat recomandă trimiterea catre ofertantul admis 

in aceasta faza de evaluare a următoarelor întrebări de clarificare: 

1. In cadrul Matricei de Conformitate este prezentata ca si componenta baza de date: 

Microsoft SQL Server 2017. Linkurile de referință deschid pagina de internet pentru 

Microsoft SQL Server 2019. 

- Va rugam precizați care este componenta de gestiune a bazei de date ce 

a fost ofertata si care va fi furnizata. 

2. In cadrul matricei de conformitate ați confirmat îndeplinirea cerințelor si faceți referire 

la fișierul   - "MICROFLEX-ADVANCE-MXA710 LINEAR ARRAY 

MICROPHONE.pdf" atașat Propunerii Tehnice. 

- Va rugam sa transmiteți fișierul menționat prin care sa se certifice 

îndeplinirea fără echivoc a  cerințelor subcapitolului 3.8.8.4 Microfon de 

tip soundbar omnidirectional. 

3. In cadrul matricei de conformitate ați confirmat îndeplinirea cerințelor si faceți referire 

la fișierul   - "Shure MXWAPT.pdf" atașat Propunerii Tehnice 

- Va rugam sa transmiteți fișierul menționat prin care sa se certifice 

îndeplinirea fără echivoc a  cerințelor subcapitolului 3.8.8.5 Access Point 

sistem microfoane wireless. 

4. O versiune succinta a Graficului de Implementare este prezentata in Propunerea tehnica, 

capitolul 3. Graficul de implementare. Cu toate acestea, pentru validarea fără echivoc a 

livrabilelor (in special a modului de implementare a serviciilor) va rugam sa transmiteți 

Graficul Gantt intr-un fișier separat, unde se pot identifica fazele proiectului, activitățile, 

durata acestora, jaloanele si resursele implicate. 

5. In fișierul Anexa 2 - Documente Suport Experti-semnat.pdf, in declarația de 

disponibilitate pentru Expertul cheie nr. 5: Expert implementare aplicație software 

pentru asistență socială este declarat expertul Mârzac M.C. Andra. 

- In Matricea de conformitate si in Propunerea tehnica, fișierele :  

- - Anexa 1 Matrice de conformitate-semnat.xlsx - este declarat dl. Nastasa Florin 

- - 0 Propunere Tehnica-f-semnat.pdf 

- sunt declarați dl. Nastasa Florin si Dna. Mârzac M.C. Andra 

- Va rugam sa precizați care dintre cei doi experți nominalizați este 

Expertul cheie nr. 5 - Expert implementare aplicație software pentru 

asistență socială? 

6. In fișierul Anexa 2 - Documente Suport Experti-semnat.pdf, in declarația de 

disponibilitate pentru Expertul cheie nr. 6: Expert implementare aplicație software 

pentru urbanism este declarat expertul Nastasa Florin. 

- In Matricea de conformitate si in Propunerea tehnica, fișierele :  



 

 

Raport de Evaluare                                                                                                               Pag  9 din 12 

 

- - Anexa 1 Matrice de conformitate-semnat.xlsx - este declarata Dna. Mârzac 

M.C. Andra 

- - 0 Propunere Tehnica-f-semnat.pdf - nu este declarat un expert pentru "Expert 

cheie nr. 6:  Expert implementare aplicație software pentru urbanism" 

- Va rugam sa precizați care dintre experții nominalizați este Expertul 

cheie nr. 6: Expert implementare aplicație software pentru urbanism? 

7. Conform cerinței de la capitolul 9 (Descrierea arhitecturii soluției propuse suficient de 

detaliată (va include cel puțin licențele cu denumirile și ediția/ versiunea propusă, 

cantități, alocarea serverelor) va rugam sa ne detaliați toate componentele arhitecturi 

soluției incluzând denumirea completa (si versiunea) fiecărei aplicații/componente 

precum si alocarea resurselor in infrastructura propusa. 

 

Prin răspunsurile la solicitările de clarificări (87857/22.02.2021) Ofertantul CRUCIAL 

SYSTEMS & SERVICES S.R.L. - RO 10413772 având subcontractor TRIUMPF SYSTEMS 

S.R.L. - CIF: 27733577 a demonstrat fără echivoc conformitatea ofertei tehnice cu cerințele din 

caietul de sarcini. 

Punctajul rezultat urmare a evaluării tehnice este următorul: 
 

Nr Factori de 
evaluare 
(tehnic și 
calitate, 
combinat) 

Ponderile 
factorilor 
tehnici (in 

total 

trebuie sa 

fie 36) 

Informații cu 
privire la 
îndeplinirea 
nivelului 
minim 
acceptabil 
pentru fiecare 

factor 

Punctaj obținut pentru 
fiecare factor  

Punctaj 
ponderat 

2 Experiența 
experților-
cheie, 
concretizată în 
numărul de 
proiecte/contra
cte similare 
Expert Cheie – 
Manager de 
proiect 

3% DA 3,0 (Au fost luate in calcul 
pentru evaluare 
referințele/recomandările 
pentru 9 proiecte) 

3,0 

3 Experiența 
experților-
cheie, 
concretizată în 
numărul de 
proiecte/contra
cte similare 
Expert Cheie – 

3% DA 3,0 (Au fost luate in calcul 
pentru evaluare 
referințele/recomandările 
pentru 10 proiecte) 

3,0 
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Analist 
Coordonator 

4 Experiența 
experților-
cheie, 
concretizată în 
numărul de 
proiecte/contra
cte similare 
Expert Cheie – 
Arhitect de 
sistem 

3% DA 3,0 (Au fost luate in calcul 
pentru evaluare 
referințele/recomandările 
pentru 7 proiecte) 

3,0 

5 Experiența 
experților-
cheie, 
concretizată în 
numărul de 
proiecte/contra
cte similare  
Expert Cheie – 
Expert 
Coordonator 
implementare 
soluție Portal 

3% DA 3,0 (Au fost luate in calcul 
pentru evaluare 
referințele/recomandările 
pentru 14 proiecte) 

3,0 

6 Experiența 

experților-
cheie, 
concretizată în 
numărul de 
proiecte/contra
cte similare  
Expert Cheie – 
Expert 
implementare 
aplicație 
software 
pentru 
urbanism 

3% DA 3,0 (Au fost luate in calcul 
pentru evaluare 
referințele/recomandările 
pentru 7 proiecte) 

3,0 

7 Experiența 
experților-
cheie, 
concretizată în 
numărul de 
proiecte/contra
cte similare 
Expert Cheie – 
Expert 

3% DA 1,0 (Au fost luate in calcul 
pentru evaluare 
referințele/recomandările 
pentru 3 proiecte) 

1,0 
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coordonator 
implementare 
aplicație 
software 
pentru 
asistență 
socială 

8 Experiența 
experților-
cheie, 
concretizată în 
numărul de 
proiecte/contra
cte similare 
Expert Cheie – 
Expert 
coordonator 
implementare 
aplicație 
software 
pentru 
siguranță și 
ordine publică 

3% DA 0,0 (Au fost luate in calcul 
pentru evaluare 
referințele/recomandările 
pentru 1 proiect) 

0,0 

9 Experiența 

experților-
cheie, 
concretizată în 
numărul de 
proiecte/contra
cte similare 
Expert Cheie – 
Expert Soluție 
de 
management 
unificat al 
securității 

3% DA 3,0 (Au fost luate in calcul 
pentru evaluare 
referințele/recomandările 
pentru 12 proiecte) 

3,0 

10 Propunere 
tehnică – 
Abordarea 
propusă pentru 
implementarea 
contractului 

3% DA 3,0 (calificativ Foarte Bine 
= 3 puncte) 

3,0 

11 Propunere 
tehnică – 
Atribuţiile 
membrilor 
echipei în 
implementarea 
activităţilor 
contractului  

3% DA 3,0 (calificativ Foarte Bine 
= 3 puncte) 

3,0 
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12 Propunere 
tehnică – 
Încadrarea în 
timp, 
succesiunea şi 
durata 
activităţilor 
propuse 

3% DA 3,0 (calificativ Foarte Bine 
= 3 puncte) 

3,0 

13 Propunere 
tehnică – 
Identificarea şi 
încadrarea în 
timp a 
punctelor de 
reper 
(jaloanelor) 
semnificative în 
execuţia 
contractului 

3% DA 3,0 (calificativ Foarte Bine 
= 3 puncte) 

3,0 

Suma factorilor de 
evaluare (tehnic si 
calitativ combinat) 

36% Punctaj total tehnic ofertant 31,0 

Îndeplinește punctajul minim tehnic si calitativ? DA 

 

 

Întocmit, 

 

Laurențiu George NICA 

 

Data: 22.02.2021 

 


